Infobrev marts 2006
fra Varde Cykelklub

Redaktøren har ordet
Varde Cykelklub står over for
2. sæson i sin nuværende
form. Som de fleste
medlemmer ved, har klubben
gennemgået en lille
”forvandling” fra ren
motionsklub til – både motion
og elite. Der var mange
løftede øjenbryn, da Varde
Cykelklubs medlemmer på
generalforsamlingen
besluttede, at etablere en
licensafdeling sammen med
den eksisterende
motionsafdeling.
Hvis vi selv skal sige det, er
det blevet en stor succes. Det
har givet klubben ny dynamik
og skabt nyt liv.
Medlemmernes er kort sagt
kommet op på cyklerne igen.
Ikke færre en 46 medlemmer
har deltaget i en eller flere af
Kajs-Auto Sommercup. Over
30 medlemmer har været med
i Vestergades Cykler MTB
Cup – der i blandt mange
børn. Begge cup´s har
vokseværk og der kommer
flere deltagere hvert år. Også
INVITA MTB Race er vokset.
Ikke færre end 213 deltager
mødte op til et helt igennem
vellykket arrangement.
På den nylig afholdte
generalforsamling sluttede
Hans Jørgen sin periode som
formand. Hans Jørgen har
stået ved roret gennem en
periode med mange
omvæltninger i klubben og
gjort et stort stykke arbejde.

Vi skylder ham en stor tak…
Henrik Nielsen blev valgt som
ny formand. Ingen tvivl om at
det er en go´ og engageret
formand VCK har fået.
Velkommen.
Bestyrelsen og div. udvalg i
klubben fungerer og arbejder
perfekt. Der er god opbakning
fra medlemmerne til div.
arrangementer. Grundlaget for
endnu mere fremgang er
skabt…du er en del af en
succes…

Formanden´s indlæg
Lad mig starte med at takke
for valget som formand. Jeg
må indrømme, at det kom som
noget af en overraskelse da
jeg blev spurgt, om jeg kunne
tænke mig at stille op som
formand for Varde Cykelklub.
Der må da være andre, var
min første reaktion. Men efter
nærmere eftertanke takkede
jeg ja til tilbudet. Hvor galt kan
det gå? Med så mange
engagerede mennesker
omkring klubben går det vel
ikke helt galt.
Og engagement, ihærdige
ildsjæle og medlemmer med
gode ideer det har vi i klubben,
måske mange flere end andre
cykelklubber. Ingen andre
cykelklubber arrangerer noget
der ligner 8 til 10 cykelløb om
året, det gør vi og det skal vi
være stolte af. Det kan vi kun
fordi vi har så mange frivillige
kræfter der hjælper til. Det er
både venner, fædre, mødre,
kærester og søskende til nogle
af klubbens ryttere.

Hvor mange foreninger kan
mønstre 80% af sine
medlemmer til en
generalforsamling? Det kan
Varde Cykel Klub! Det må jeg
sige. Det kan vist ikke gøres
bedre, eller kan det?
Generalforsamlingen forløb
godt, og der kom rigtig mange
gode forslag og opgaver til
bestyrelsen fra forsamlingen.
Vi har debatteret forslagene
på bestyrelsesmødet, så når I
læser dette Infobrev og
Aktivitetskalenderen, vil I
kunne se, at vi har lyttet til det
der blev sagt.
På generalforsamlingen var
der også et ønske om en
klubtur syd på. Vi har allerede
haft et par spejdere af sted for
at se på forholdene i Harzen.
En del af MTB ”drengene” skal
en tur til Harzen i næste
måned og vi håber også at de
vender tilbage med positive
meldinger om forholdene. Kan
vi både køre landevej og MTB,
tror jeg på en klubtur til Harzen
i 2007. En tur hvor alle kan
være med, og hvor der vil blive
lagt vægt på det sociale.
På spørgsmålene om at give
diverse tilskud til klubbens
medlemmer, har vi i
bestyrelsen besluttet at det er
uhensigtsmæssigt at bruge
klubbens midler på udgifter,
som man ikke på forhånd
kender størrelsen af. For
eksempel tilskud til deltagelse
i løb, betaling af startpenge til
løb, tilskud til tøj mm.
Vi har derfor besluttet, at vi
kun bruger penge på
arrangementer og indkøb, hvis
beløbsstørrelse vi i rimeligt
omfang kender på forhånd.
Det kan være tilskud til eller
betaling af træningslejre,
klubaftener, sociale
arrangementer og indkøb af
forskelligt udstyr til klubben.

Det er vigtigt at du selv holder
dig opdateret, enten via
ophæng i klubhuset eller via
vores hjemmeside
www.vardecykelklub.dk
HUSK DERFOR - at tilmelde
dig på hjemmesiden under
”MENU:” og ”MAIL LISTER”,
så får du automatisk en
meddelelse når der er nyt fra
klubben.
Varde Cykelklub er i dag oppe
på 80 medlemmer – heraf 12
Børne/Ungdom, som har betalt
kontingent for 2006,
og vi er meget glade og stolte
af at være så mange
medlemmer så tidligt på
sæsonen, men vi vil
selvfølgelig gerne være endnu
flere.
Dette Infobrev udsendes
derfor også til dig, der var med
i 2005, men endnu ikke har
fået betalt kontingent for 2006.
Vi håber du bliver inspireret til
at indbetale din kontingent på
tidligere fremsendte girokort,
eller i Jyske Bank på
konto nr. 7181-103596-4
Kr. 325,- Seniorer over 18 år.
Kr. 200,- B/U fra år 9 - 18 år.
Til sidst vil jeg lige slå et slag
for den officielle sæsonstart i
marts måned. Jeg håber på et
stort fremmøde så vi kommer
rigtig godt i gang med en ny
og spændende sæson for alle
- nye som gamle medlemmer.
Vel mødt!
Varde Cykelklub
Formand
Henrik Nielsen

Kom og vær med i en klub
med sloganet:
”Varde Cykelklub
- motion og elite….”

Indhold i Infobrevet:
Korte invitationer og info om forårets arrangementer.
De mere specifikke
oplysninger ophænges i
klubhuset, udsendes via
maillisterne eller læses på
vores hjemmeside,
efterhånden som de er klar.

Organisationsplan 2006 så du kan se hvem der har
ansvar for hvad i klubben.

Aktivitetskalender 2006 5 sider klar til at hænge op på
opslagstavlen.

Jyske Bank ”sticker” –
Lidt reklame fra klubbens
hovedsponsor, som også har
betalt udsendelsen af dette
brev.

Vintertræning er godt i gang
Der trænes både på Racer og
MTB frem til udgangen af
marts 2006. Mød op i
klubhuset om søndagen kl. 10,
hvis du er frisk til en cykeltur.
MTB-træning for B/U
fortsætter hver onsdag kl. 15
frem til og med uge 10. Vi
håber, at drengene har syntes
godt om det og vil møde
talstærkt frem til næste
sæson.
3-5. marts har vi 6 Vardedrenge på træningslejr i
Horsens.
Klubben har besluttet at
investere i de unge
landevejsryttere, ved at betale
kursus og ophold. Det bliver
spændende efterfølgende at
se hvad de har fået ud af det.

Mandag den 6. marts holder
vi årets første klubaften i
lokalerne hos klubbens
hovedsponsor Jyske Bank
Lerpøtvej 1. Varde.
Mød op præcis kl. 18.15
Det er den aften, hvor vi skal
snakke lidt om, hvordan den
kommende sæson skal
forløbe. Det er både når det
gælder træning, tilmelding til
løb (licens og motion), hvilke
motionsløb der er fælles
tilmelding til osv. Vi starter kl.
18.15 med at se en
interessant cykelfilm på Jyske
Bank´s store lærred, derefter
får vi kaffe og brød og snakker
om ovenstående. Vi regner
med at være færdige ca. kl.
21.30.
Lørdag d. 11. marts kl. 13
har vi i klubhuset Stausvej 1
Infodag/Opstart landevej for
Børn/Ungdom.
Det er noget vi ser rigtig meget
frem til. Vi glæder os i hvert
fald til at komme på
landevejen, og se knægtene i
sadlen. Vi har lånt et dusin
racercykler af DCU, som du
kan låne i ca. 3 uger, hvis du
ikke selv har en Racercykel. Vi
håber med dette initiativ, at

der vil møde en ny flok børn
op, som vil snuse lidt til
landevejscykling! Alle mellem
9 og 16 år er inviteret – uanset
om du har racercykel eller ej –
og dine forældre er også
meget velkomne denne dag,
hvor vi vil fortælle lidt om
hvordan sæsonen vil forløbe.
Der er kaffe på kanden imens
ungerne cykler, og
efterfølgende vil der være
sportsboller og sodavand til
alle.

B/U - træning er i 2006
Tirsdage kl. 17.00 – 18.30
med Michael Ø. Og Henrik N.
som trænere, samt
Torsdage kl. 17.30 – 19.30
med Michael G. og Henrik N.
som trænere.
Altid med afgang fra klubhuset
Stausvej 1.
Søndag d. 26. marts kl. 09.30
er datoen for den officielle
opstart på sommertræning.
Alle traditioner holdes, med
rundstykker og kaffe fra vores
sponsor ”Hjemmebageriet”
inden vi kl. 10 kører en tur på
ca. 2 timer. Der bliver kørt så
alle kan være med, på
forskellige niveau.
Efter den obligatoriske tur er
der nok flere, som kører en
ekstra tur, men det aftaler vi
på dagen.

Seniortræning er i 2006
På Tirsdage og Torsdage
præcis kl. 18.30, altid med
afgang fra klubhuset Stausvej.
Der køres på alle niveau, med
kaptajn på C-holdet.
A-holdet trænes:
Tirsdage af Michael G., og
Torsdage af Henrik M. og
Johnny N.
Racer træningslejr 2006
Lørdag d. 22. april i Vejen
På opfordring har vi krydset
denne dag af i kalenderen til
en fælles klubtur. Vi har i
modsætning til sidste år bestilt
godt vejr, for hvem husker ikke
de hen ved 20 punkteringer vi
havde i Vejle!! Vi håber på, at
basen denne gang bliver
Vejen Idrætscenter, altså der
hvor vi spiser og klæder om.
Michael Gregersen står for
”træningen” på dagen - han
fører simpelthen pisken!!!
Mere om dette på
hjemmesiden senere.
Fælles tilmelding til
Motionsløb 2006
I landevejsudvalget har Arly L.
i år fået ansvaret for at
udvælge de 10 motionsløb,
som klubben arrangerer fælles
tilmelding til.
Vi håber I vil støtte op om
netop disse arrangementer, for
det er sjovere hvis der er
mange fra klubben ude at køre
et løb.
Løbene er ført ind i vedlagte
Aktivitetskalender 2006, og på
hjemmesiden er der link til
indbydelserne, som Arly også
vil lægge frem i klubhuset.
KAJS-AUTO SOMMERCUP
og Racer – klubmesterskab
køres atter i 2006
Da hovedsponsoren for
cuppen i 2005 - Kim
Jørgensen og hans familie,
som ejer Kajs-Auto – allerede

sidste år meldte ud, at de
gerne ville sponsere cuppen
igen i 2006, har det længe lagt
fast at KAJS-AUTO
SOMMERCUP 2006 kører
efter samme list, som sidste
år, nemlig som en åben cup
for alle interesserede.
Integreret i cuppen kører
VCK´s medlemmer om Racer klubmesterskabet 2006.
Cuppen afvikles atter over 4.
afdelinger, på tirsdag aftner,
fordelt over sommerhalvåret.
Datoerne kan ses i medsendte
Aktivitetskalender 2006, og de
endelige Proportioner vil være
på hjemmesiden ca. 1. april.

VCK Sommerturen bliver i år lørdag d. 24. juni
DM – Masterløbet i Esbjerg
Alle klubbens medlemmer skal
tilbydes den oplevelse det er,
at køre DM-ruten igennem
dagen før DM skal afvikles, på
akkurat samme rute.
Så her er alle muligheder for,
at vise klubtøjet frem.
Cykelklubberne i Esbjerg Esbjerg Cykle Ring Sport og
Esbjerg Cykle Motion - er
nemlig gået sammen om at
arrangerer DM for elite uge 25.
Om lørdagen afvikler de
”DM – Masterløb”, som er et
motionsløb på 64 km.
Der køres 3 omgange på DMruten, hvoraf de to første er
med master, og sidste
omgang med fri hastighed.
VCK vil betale startgebyr for
alle de medlemmer der stiller
til start, og vil arrangere telt og
grill, hvor der efter løbet vil
blive mulighed for hygge og
social samvær.

Torsdag d. 29. juni kl. 19.00
får vi besøg af Extreme
På generalforsamlingen blev
der ytret ønske om, at kunne
prøve klubtøjet inden man
køber det. Extreme er vores
leverandør af klubtøj, så der
bliver rig mulighed for at finde
ud af størrelse osv., så man
kan have efterårsbestillingen
af VCK- klubtøjet klar til deadline, som er fastsat til mandag
d. 7. august.
Mere senere om disse to
arrangementer, når Michael Ø.
har fået det hele på plads.

fantastisk natur og et unikt
MTB-terræn, som hvert år
bliver udforsket af VCK´s
ryttere.
MTB træningslejr 2006
Lørdag d. 27. maj i Vejle
MTB-udvalget har fået bevilget
penge til, at holde en
træningsarrangement med en
seriøs træner der kan sit kram.
Valget faldt på Rune Larsen,
som har lavet et program hvor
alle aspekter af MTBtræningen bliver gennemgået.
Bækketuren køres
Lørdag d. 1. juli
Den legendariske tur fra
Bække - langs Holme Å og
Varde Å - til Varde, har
tidligere været kørt om
sommeren i ca. 30 graders
varme. Mindst to MTB-ryttere
fik dengang vabler på
”rumpetten” af varmen, men
det forhindrer os ikke i at
prøve turen igen her til
sommer.
VCK klæbere

MTB-udvalget
har også planlagt nogle
aktiviteter hen over foråret.
Her er lige et par stikord,
resten vil komme på nettet.
Søndag d. 5. marts
MTB Klassikeren Vejle
Sidste år var der rigtig mange
Varde-ryttere med til løbet, og
igen i år prøver udvalget at få
samlet en god flok til dette løb,
da Vejle altid møder op til
vores arrangementer.
Søndag d. 26. marts
Silkeborg turen
Samme dag som
landevejsrytterne starter op på
sommertræningen drager MTB
folkene til Silkeborg. Her er en

Reklamér for klubben. I
kuverten finder du et par
klistermærker. Brug evt. den
lille leopard til cyklen…
Se mere på:
www.vardecykelklub.dk

